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Tomaraquidê leva
espetáculo a Taubaté

Serviço do Pega Tudo 
realiza limpeza em
bairros de Pinda

Para quem nunca ouviu 
falar, Tomaraquidê é um 
projeto de três artistas que 
chegam em um ônibus 
com cara de trem para se 
apresentar em uma praça, 
quadra ou espaço público. 
O próprio veículo torna-se 
palco das pessoas da pla-
teia, que participam o tem-
po todo do show fazendo 
mágica, números cômicos, 
dançando, cantando, reci-
tando poemas ou contando 
histórias. Esta é a segunda 
edição do projeto, que já 
passou por 19 cidades de 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo no se-
gundo semestre de 2012. 
A expectativa é de que 6 
mil pessoas participem 
direta ou indiretamente 
do projeto nessa tempo-
rada. O espetáculo passa 
por cidades que estejam à 
margem de algumas ferro-
vias ou em lugares onde a 
população é pouco assis-
tida de recursos culturais. 
Para Claudio Thebas, um 

A população de Pindamo-
nhangaba pode utilizar 
os serviços de limpeza 
do Pega Tudo para reti-
rar materiais inservíveis 
dos quintais e residências. 
Este trabalho tem coope-
rado com os moradores e 
contribui com a elimina-
ção de possíveis criadou-
ros da dengue. Entre os 
dias 12 e 15 de janeiro os 
profissionais da Prefeitura 
estarão nos bairros Mo-
rumbi, Água Preta, Parque 
das Palmeiras e Vila São 
Paulo. Os moradores des-
tes locais podem colocar 
os materiais em frente às 
casas para que a equipe da 
prefeitura faça a retirada. 
A orientação é não colo-
car os objetos atrás de ár-

dos idealizadores, o mo-
vimento da população 
diante do show é o ponto 
principal e não a apresen-
tação: “Mais importante 
do que o espetáculo em 
si é a mobilização das 
pessoas, a ação coletiva, 
a recriação do espaço pú-
blico. Transformando uma 
rua, não estamos também 
transformando a cidade?”  
Além dos grupos de artis-
tas da cidade, como can-
tores, dançarinos, alunos 
de academia ou capoeira, 
aprendizes de teatro, ami-
gos de escola, também 
participam cidadãos que 
estão passando pela rua 
e que desejem se expres-
sar, ser compreendidos 
ou percebidos. Patrocina-
do pela MRS Logística e 
com o apoio do Ministé-
rio da Cultura, o Tomara-
quidê estará no dia 17 de 
janeiro em Taubaté  (SP), 
com duas apresentações, 
na Praça Santa Terezi-
nha, sendo a primeira às 

vores, postes e afastá-los 
dos muros, desta forma 
o munícipe irá contribuir 
com o trabalho de coleta. 
Os moradores dos bairros 
Jardim Eloyna ,Triângulo, 
Delta, Beta, Vitória Park e 
Campininha puderam uti-
lizar os serviços do Pega 
Tudo entre os dias 5 e 8 
de janeiro. A equipe re-
alizou aproximadamen-
te 50 viagens de retirada 
de entulhos. Quem fizer 
a colocação de entulhos 
em frente às residências 
fora do prazo divulgado 
pela Prefeitura está sujei-
to a multa. Os moradores 
de outros bairros podem 
consultar a agenda do 
Pega Tudo no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.

19h com o espetáculo “ 
Tomaraquidê Jadeu - O 
Maior Show da Terra!” e 
a segunda às 20h30 com o 
sarau do trem. O objetivo 
do projeto vai muito além 
de um show com começo, 
meio e fim. A proposta é 
que as comunidades par-
ticipem da apresentação 
valorizando e dando vi-
sibilidade à cultura local. 
O Espetáculo: Através 
de mágicas, números cô-
micos e música ao vivo, 
Marabá, Bristol e Majes-
tic, três charlatães de rua, 
apresentam seu  espetácu-
lo de variedades. Durante 
a apresentação, artistas da 
cidade são convidados a 
mostrar seus talentos. Um 
violeiro, um coral de crian-
ças, uma senhora que can-
ta,alguém que queira re-
citar um poema ou contar 
umcaso... Ficha Técnica: 
Elenco: Álvaro La-
ges, Chris Belluomini 
e Claudio Thebas Di-
reção: Rhena de Faria

br ou ligar para o telefo-
ne 3644-5600 e pedir para 
falar com os profissionais 
do DSM. Retirada de entu-
lhos - Os profissionais do 
Departamento de Serviços 
Municipais (DSM) tam-
bém realizaram a retirada 
de entulhos em diversos 
locais, como: área verde 
do Maria Áurea, estrada 
do Borba, próximo ao pes-
queiro na Vila Prado, atrás 
do campo de futebol Es-
trela, área verde do Jardim 
Princesa, do lado da divi-
sa com o bairro Yassuda, 
Avenida Benedito Pires 
César e Mário Nogueira 
da Silva - no Nova Espe-
rança-, ao lado das caçam-
bas disponíveis no Casto-
lira e ao longo da ferrovia.

Secretaria de Saúde de
Taubaté dá continuidade a 

projeto de reformas das
unidades de atendimento

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, em continuida-
de ao projeto de melhoria 
no sistema municipal de 
saúde, inicia no próximo 
dia 14 de janeiro, quarta-
feira, a reforma do pré-
dio da ESF Piratininga. 
A obra tem previsão para 
durar 90 dias e, durante 
esse período, os pacientes 
atendidos na unidade se-
rão encaminhados para o 
PAMO Planalto para rea-
lização de consultas médi-

ca e odontológica e aten-
dimento de enfermagem. 
Para entrega do leite, as 
pessoas devem se dirigir à 
EMEI Prof. Ulysses Car-
los Schmidt (Piratininga I) 
as segundas, quartas e sex-
tas-feiras às 10h30 para 
retirada. Outras unidades 
totalmente reformadas já 
foram entregues e estão 
em funcionamento. Essas 
obras fazem parte da re-
organização do sistema de 
saúde do município, que 

está em processo de rees-
truturação completa, com 
investimentos próprios, do 
Estado e da União. Mais 
informações podem ser 
obtidas no Departamento 
de Atenção Básica, pelos 
telefones (12) 3629.4014 e 
3624.5008. Serviço:  Pamo 
Planalto - Rua Helio Zami-
th, 166 – Parque Planalto
EMEI Prof. Ulysses Car-
los Schmidt - Rua Marina 
Castilho Oliveira Costa, 
20 – Parque Piratininga.

Inep divulga
resultados do

Enem 2014
Os mais de 6 milhões de 
estudantes que participa-
ram do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
poderão conferir os resul-
tados da prova a partir des-
ta terça-feira (13) na pági-
na do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Para ter acesso ao 
resultado, os candidatos 
precisam do número de 
inscrição ou do CPF e da 
senha criada no momento 
da inscrição. O gabarito 
das provas está disponibi-
lizado aos estudantes des-
de o ano passado. A corre-

ção da prova, todavia, leva 
em consideração mais do 
que apenas a contagem 
dos erros e acertos. O va-
lor de cada questão varia 
conforme o percentual de 
acertos e erros naquele 
item, sendo usada a Teoria 
de Resposta ao Item (TRI). 
Assim, uma questão que 
muitos candidatos acer-
taram é considerada mais 
fácil e não valerá tantos 
pontos. Já o candidato 
que acertar uma questão 
com alto índice de erros 
ganhará mais pontos por 
aquele item. A nota do 
Enem poderá ser usada 

para participar do Siste-
ma ùnico de Seleção Uni-
ficada (Sisu), cujas ins-
crições serão de 19 a 22 
deste mês, e do Programa 
Universidade Para To-
dos (ProUni), com ins-
crições de 26 a 29 de ja-
neiro. Servirá também 
para certificar o ensino 
médio, obter empréstimo 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), 
além de participar do 
programa de intercâmbio 
Ciência sem Fronteiras. 
No ano passado, o exame 
foi realizado em mais de 
1,7 mil cidades brasileiras.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Nota da Prefeitura de
Ilhabela sobre reajuste das 

passagens
Reajuste de tarifa de ôni-
bus - A Prefeitura de 
Ilhabela informa que a 
tarifa do transporte co-

letivo no município será 
reajustada às 0h des-
ta segunda-feira (12/1), 
quando o usuário pas-

sará a pagar o valor de 
R$ 3,40 e, mediante o 
Bilhete Único, o va-
lor será de R$ 3,00.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco 
tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por 
uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte 
física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É 
bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inúme-
ras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator gené-
tico, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo problema. 
As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em locais onde 
possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 
1816, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, 
obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

Humor

A loira entra no restaurante, chama o garçom e quando ele se aproxima, ela levanta e 
fala baixinho ao ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
E o garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e repete:
- Onde é o banheiro:
***
O cara chega para um amigo e diz:
- A mãe da minha mulher morreu e agora fiquei na dúvida: não sei se vou trabalhar ou 
se vou ao enterro dela. O que você faria?
E o amigo, muito distraído, responde:
- Bem, primeiro a obrigação, o trabalho e depois a diversão...
***
Um louco vai ao administrador do manicômio fazer queixa:
- Venho porque meu companheiro de quarto não me deixa dormir, ele tem complexo 
de motocicleta.
- E o que incomoda é o barulho que ele faz?
- Não senhor, o que me incomoda é o cheiro que sai o escapamento dele.
***
Um turista brasileiro em Las Vegas havia prometido à sua esposa não jogar nos cassi-
nos. Resistiu no primeiro e no segundo dia, mas no terceiro, sucumbiu. Era sexta-feira 
treze, saiu do hotel, sorrateiramente e quando voltou encontrou esposa esperando no 
quarto com a cara de poucos amigos. A mulher ficou assustada ao vê-lo extremamente 
abatido e perguntou:
- O que aconteceu?
- Perdi tudo no jogo.
- Mas eu disse a você pra não jogar, principalmente hoje que é sexta-feira treze, que 
dá um azar danado!
- Ah é! E o cara que ganhou, por acaso ele estava jogando num Sábado de Aleluia? 
Tava?

Mensagens

Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, 
mas ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá 
encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bo-
nita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, 
religiosa e conhecedora da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem per-
feito...
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Se não sabes escutar, não deve falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cada chato. 

Leilões de imóveis 
com débitos de IPTU 
começam dia 29 de 

janeiro

A Prefeitura de Ubatuba 
inicia no próximo 29 de ja-
neiro uma série de leilões 
de imóveis que possuem 
débitos de Imposto sobre 
Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU).
Os leilões decorrem de 
uma reorganização interna 
do setor de Execução Fis-
cal do Município e visam 
a cobrança dos morado-
res inadimplentes com o 
IPTU, com o objetivo de 
minimizar a dívida histó-
rica. Cabe ressaltar que o 
IPTU é uma das princi-
pais fontes de arrecadação 
da cidade, mas em vir-
tude da elevada inadim-
plência o município sofre 
atualmente com enorme 
volume de Dívida Ativa.
Procurador Fazendário, 
Dr. Cícero Assunção desta-
ca que o leilão de imóveis 
acontecerá inicialmente 

durante o período de tem-
porada de Verão, visando 
os débitos de quem não re-
sidem no Município, mas 
visita a cidade nesta época 
do ano. Leilão o ano todo. 
O leilão já anunciado será 
realizado em duas praças. 
A primeira será no dia 29 
de janeiro de 2015. Caso 
não ocorra a arrematação, 
a segunda praça do leilão 
acontece no dia 24 de fe-
vereiro de 2015. É propó-
sito da Prefeitura realizar 
durante todo o ano uma 
série de leilões buscando 
a diminuição da inadim-
plência. A prefeitura enfa-
tiza que o leilão ocorrerá 
de forma eletrônica e não 
gera nenhum custo para o 
Município. Pelo contrário, 
resulta em diversos bene-
fícios, pois permite aos 
interessados um acesso 
simples ao sistema da alie-

nação judicial eletrônica, 
sem necessidade de seu 
comparecimento ao local 
da hasta, de modo a faci-
litar a arrematação, sendo 
atualmente o meio mais 
eficaz e econômico para a 
realização de leilões. Mais 
informações podem ser 
obtidas no site - www.lan-
cejudicial.com.br Os con-
tribuintes em dívidas com 
IPTU devem ficar atentos. 
Além da penhora e leilão 
do próprio imóvel também 
poderão sofrer restrições 
em seu nome, bloqueio 
de valores em contas ban-
cárias, restrição de veícu-
los, etc. Os débitos fiscais 
podem ser parcelados em 
até 60 (sessenta) meses, 
consulte a Central da Dí-
vida Ativa da Prefeitura 
de Ubatuba. O telefone 
do Call Center do CADA 
é: (0xx12) 3834-4430.
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Sobretaxa para quem 
gastar água acima da 
média está em vigor 

em SP

Telecentros oferecem 
900 vagas para cursos 

gratuitos em Pinda

Quem usar água acima da 
média estipulada pelo Go-
verno de São Paulo terá 
que arcar com uma so-
bretaxa que vai de 40% a 
100%. A resolução entrou 
em vigor ontem (8) e serve 
para a região metropolita-
na, envolvendo morado-
res da capital paulista e de 
outros 30 municípios. Os 
consumidores da região 
metropolitana abastecidos 
pela Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) te-
rão que se precaver com a 
iminência de uma cobran-
ça que será feita sempre 
que o consumo superar a 
média do gasto registrado 
entre fevereiro de 2013 
e janeiro de 2014. A me-
dida segue os critérios de 
autorização da Agência 

Os moradores de Pindamo-
nhangaba podem aprovei-
tar a oportunidade ofereci-
da pelos Telecentros para 
se qualificar. O município 
conta com várias unidades 
e estarão disponíveis 900 
vagas a partir de segunda-
feira (12). As matrículas 
poderão ser realizadas até 
o dia 30 e as aulas terão 
início dia 02 de fevereiro.
A população poderá es-
colher um dos seguintes 
cursos:  proshow, rotinas 
administrativas, planeja-

Reguladora de Saneamen-
to e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp), e foi 
publicadas publicado on-
tem (8) no Diário Oficial 
do Estado. Na prática, se 
o consumo ultrapassar 
em até 20% a média do 
período, será considerado 
para efeito de cálculo um 
acréscimo de 40%. Aci-
ma de 20%, a quantidade 
calculada terá adicional 
equivalente ao dobro. Em 
nota, a Arsesp explicou 
que o objetivo da tarifa de 
contingência é reduzir o 
consumo de água diante da 
“situação de grave escas-
sez de recursos hídricos”. 
A proposta encaminhada 
ao órgão pela Sabesp esta-
belecia alíquota entre 20% 
e 50% do total da conta. A 
medida vai vigorar até 31 

mento de orçamento e fi-
nanças pessoais, hardwa-
re, reinserção profissional, 
marketing pessoal, infor-
mática e HTML. Os cursos 
têm duração de 160 horas 
e são desenvolvidos em 
três meses. Todos os alu-
nos receberão certificados.
As matrículas poderão 
ser realizadas diretamen-
te nos Telecentros e para 
matricular-se é necessá-
rio apresentar o RG e um 
comprovante de endereço.
Se o interessado desejar 

de dezembro deste ano. 
Segundo a Arsesp, a au-
torização só ocorreu após 
audiência pública. Cida-
des envolvidas - A sobre-
taxa será aplicada em São 
Paulo, Arujá, Barueri, Bi-
ritiba-Mirim, Caieiras, Ca-
jamar, Carapicuíba, Cotia, 
Diadema, Embu das Artes, 
Embu-Guaçu, Ferraz de 
Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Ro-
cha, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Itaquaquecetuba, 
Jandira, Mairiporã, Mogi 
das Cruzes (bairro Di-
visa), Osasco, Pirapora 
do Bom Jesus, Poá, Ri-
beirão Pires, Rio Gran-
de da Serra, Salesópolis, 
Santana de Parnaíba, São 
Bernardo do Campo, Su-
zano, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista.

pode fazer o pré-cadastro 
via internet, basta aces-
sar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e cli-
car no banner do projeto.
As unidades dos Tele-
centros estão instaladas 
nos bairros Feital, Cas-
tolira, Araretama, sendo 
duas unidades neste bair-
ro, Cícero Prado, Jardim 
Regina, Campinas, Bi-
blioteca do Sesi na praça 
Emílio Ribas – São Bene-
dito, e no Centro Comuni-
tário do Ribeirão Grande.

Prefeitura orienta turistas sobre 
rota alternativa recapeada

Rota inclui ruas Taubaté, 
Rio Grande do Sul, Pa-
caembú, XV de Novem-
bro e vem desafogando o 
trânsito na região central 
da cidade. A Secretaria de 
Turismo da Prefeitura de 
Ubatuba instalou recente-
mente placas de orientação 
para turistas e moradores 
utilizarem a rota alterna-
tiva recapeada e revita-
lizada da ligação Itaguá-
Centro. A rota inclui as 

ruas Taubaté, Rio Grande 
do Sul, Pacaembu, XV de 
Novembro e vem desafo-
gando o trânsito na região 
desde a véspera do Natal, 
quando a cidade começou 
a ficar extremamente mo-
vimentada. De acordo com 
João Corbisier Nunes, se-
cretário de Turismo, a ini-
ciativa se deu em parceria 
entre a sua pasta e a da Se-
gurança. “Conversei com a 
equipe do Artur D’Angelo, 

secretário de Segurança, e 
perguntei o que ele acha-
va da gente instalar placas 
indicando a rota alternati-
va. Ele gostou da idéia e 
em poucos dias executou 
o serviço”, conta Nunes. 
“Infelizmente, é impossí-
vel acabar com o trânsito na 
alta temporada, mas pode-
mos amenizar os transtor-
nos e essa rota alternativa 
revitalizada é uma exce-
lente opção”, pontua João.

Bibliotecas Municipais 
de Taubaté realizam mais 

uma edição do Projeto 
“Leitura Livre”

Após o sucesso da primeira 
edição do “Leitura Livre”, 
a Biblioteca Municipal de 
Taubaté “Prof. Jerônymo 
de Souza Filho” promo-
verá uma nova ação. O 
projeto estimula o “Book 
Crossing”, pratica de dei-
xar um livro em um local 
público para que outros o 
encontrem, leiam e voltem 
a libertar a obra.Dessa vez, 
as ações serão ampliadas 
também para a Biblioteca 

de Quiririm e acontecem 
de 12 a 30 de janeiro. A 
proposta visa incentivar a 
leitura e formar novos lei-
tores de maneira colabora-
tiva. Livros de literatura e 
outros temas serão deixa-
dos nas mesas nas entra-
das das bibliotecas para 
que os visitantes do local 
possam ler e compartilhar 
as obras. Interessados em 
deixar livros no local es-
tão convidados a partici-

par da ação. A Bibliote-
ca Municipal de Taubaté 
“Prof. Jerônymo de Souza 
Filho” fica no Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, no 
Centro e fica aberta de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Já a Biblioteca de 
Quiririm está localizada 
na Rua João Botossi, 151, 
no Quiririm, e funcio-
na das 8h até às 17h. 
Mais informações no te-
lefone (12) 3625-5121.

Detran.SP abre opção para
licenciamento eletrônico

antecipado por celular e e-mail
A partir desta sexta-feira, 
9 de janeiro, motoristas 
poderão antecipar o licen-
ciamento de 2015 ao pa-
gá-lo junto com o IPVA. 
Proprietários de veículos 
registrados no Estado po-
derão antecipar o licencia-
mento de 2015 ao pagá-lo 
com o IPVA.  O Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) começou a enviar aler-
tas por mensagens (SMS), 
notificações push (para 
quem tem o aplicativo do 
Detran.SP no smartphone 
ou tablet) e e-mails. O li-
cenciamento antecipado 
poderá ser feito a partir 
desta sexta-feira, 9 de ja-
neiro, caso o cidadão opte 
pelo pagamento à vista do 
IPVA, com desconto. O 
motorista também pode 
antecipar o licenciamento 
no mês de fevereiro, para 
pagamento à vista sem des-
conto, ou no mês de mar-

ço, ao quitar a terceira par-
cela, para quem optar por 
parcelar o imposto.  Com a 
possibilidade de fazer o li-
cenciamento 2015 no mes-
mo período do pagamento 
do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA), o Detran.
SP abre a opção pra quem 
quer evitar atrasos, mul-
tas e correrias aos bancos 
em época de vencimento. 
“O calendário anual obri-
gatório tem início em abril, 
então é uma opção do mo-
torista fazer o licenciamen-
to eletrônico antecipado. 
A vantagem é regulari-
zar a situação do carro 
agora no início e circular 
tranquilo o resto do ano, 
sem correr o risco de dei-
xar para a última hora, 
enfrentar filas ou até ser 
surpreendido em uma fis-
calização”, ressalta Daniel 
Annenberg, diretor-presi-
dente do Detran.SP. Licen-

ciamento antecipado Em 
2015, o valor da taxa de li-
cenciamento é de R$ 72,25 
para todos os veículos. 
Ao antecipar-se p
elo licenciamento eletrô-
nico, é necessário incluir 
o custo de envio do do-
cumento pelos Correios, 
de R$ 11. Além disso, é 
preciso quitar débitos de 
seguro obrigatório (DP-
VAT) e possíveis multas. 
A taxa pode ser recolhida 
pela internet, caixa ele-
trônico ou no guichê de 
caixas das seguintes agên-
cias: Banco do Brasil, 
Santander, Bradesco, Itaú, 
HSBC, Safra e Citibank. 
O pagamento deve ser 
feito por meio do nú-
mero do Registro Na-
cional de Veículos 
Automotores (Rena-
vam), que consta no
 Certificado de Re-
gistro e Licenciamen-
to de Veículo (CRLV). 

Segunda via do carnê do 
IPTU de Ubatuba está

disponível no site
da prefeitura

Boletos físicos come-
çam ser enviados aos 
endereços cadastra-
dos na próxima semana 
A Prefeitura de Ubatu-
ba comunica aos cidadão 
contribuintes que é pos-
sível ter acesso ao carnê 
(2a via) do IPTU 2015 

no site da prefeitura. De 
acordo com a municipa-
lidade, os boletos físicos 
começam ser enviados 
aos endereços cadastra-
dos na próxima semana. 
Tanto a parcela única 
com 10% a 20% de des-
conto, como a primeira 

parcela de quem preferiu 
dividir em 10 vezes ven-
cem no próximo dia 10 
de fevereiro. 
A página de serviços 
da prefeitura está dis-
ponível no link abaixo. 
http://servicos.ubatuba.
sp .gov.br / in ic io .php#


